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Introduction: The family is the first social environment that is effective in the emotional devel-
opment of individuals. The present study aimed to develop a structural model for predicting mal-
adaptive schemas based on parenting style with the mediate role of attachment styles and students' 
moods. 
Methods: The research method was descriptive correlational and structural equation modeling. 
The statistical population of this study included all students of the Islamic Azad University, Karaj 
branch in the second semester of the academic year 2020-2021. A sample of 380 people was se-
lected through non-the probabilistic and online sampling method. Data were collected using the 
Young Early Maladaptive Schemas Questionnaire, Buri Parental Authority Questionnaire, Hazan 
and Shaver Adult Attachment Questionnaire, and CloningerTemperament and Character Scale were 
used. Pearson correlation coefficient, structural equation model in SPSS-21 software and AMOS-24 
software was used to analyze the data.
Results: The results showed that the tested model has a good fit. The results also showed that 
authoritarian parenting style with the mediated role of secure attachment style and authoritarian 
and negligent parenting styles with the mediated role of avoidant attachment style have an indirect 
effect on the Early Maladaptive Schemas. Authoritarian Parenting Style with the mediated role of 
self-direction, cooperation and self-reliance and authoritarian parenting style with the mediated 
role of perseverance, self-direction and cooperation, and Permissive Parenting Style with the me-
diated role of harm avoidance have a causal and indirect effect on the students' Early Maladaptive 
Schemas (P<0.01).
Conclusion: Considering the relationship between parenting styles and temperament with the mal-
adaptive schemas, the present study results can be used to explain the factors affecting maladaptive 
schemas and as a suitable model for designing comprehensive programs to prevent early maladap-
tive schemas.
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Extended Abstract
Introduction
Early maladaptive schemas are memories, emotions, 

bodily sensations, and cognitions that are formed in the 

mind at the beginning of development and are repeated 

throughout life and affect the way of interpreting expe

riences and relationships with others. Young et al. Have 

developed a classification of early maladaptive schemas 

that assumes that when caregivers do not adequately meet 

the child's basic emotional needs, these schemas form in 
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the child and persist into adulthood (5). These needs in-

clude the need for security and attachment, the need for 

independence, the need for freedom of expression and 

excitement, the need for spontaneity and fun, and the 

need for realistic constraints. These needs are present 

in everyone, and meeting these needs in childhood goes 

back to the type of parenting style of the parents of these 

children. On the one hand, maladaptive schemas are as-

sociated with parenting styles, and attachment and mood 

styles are associated with parenting styles, and these are 

effective in creating or not creating maladaptive schemas. 

Due to the importance of the above and considering the 

research background, the present study was conducted 

to develop a structural model for predicting maladaptive 

schemas based on parenting style with the mediate role of 

attachment styles and students' moods.

Methods
The research method was descriptive correlational in which 

the relationship between research variables is analyzed in 

the form of path analysis. Early maladaptive schemas were 

used as independent variables in this model, attachment 

style and mood as mediated variables, and parenting styles 

as dependent variables. The statistical population of this 

study included all students of the Islamic Azad University, 

Karaj branch in the second semester of the academic year 

2020-2021, which through the Krejcie and Morgan table, 

the sample size of 380 people was determined (Due to the 

prevalence of COVID-19 in Iran and the impossibility of 

completing the questionnaire in person. Therefore, the 

available online sampling method was used to select the 

statistical sample). The criteria for entering the research 

were: completing informed consent for participating in 

the research, knowledge about the research goals. Also, 

the criteria for exclusion were: has a history of psychiatric 

disorder, physical illness, and disability affecting a per-

son's life. The Young Early Maladaptive Schemas Ques-

tionnaire, Buri Parental Authority Questionnaire, Hazan 

and Shaver Adult Attachment Questionnaire, Clowninger 

Temperament and Character Inventory Scale were used 

to measure the research variables. Data analysis was per-

formed by descriptive statistical methods (mean, standard 

deviation, frequency, percentage) and Pearson correlation 

by SPSS-21. To evaluate the fit of the structural equation 

model (In the method of structural equations, multivariate 

normality is one of the essential assumptions that must be 

considered. In this study, the Kolmogorov-Smirnov test 

was used to test the assumption of normality) several in-

dicators include: Goodness of Fit Index (GFI), Root Mean 

Squared Error of Approximation (RMSEA), Compara-

tive Fit Index (CFI), Tucker-Lewis (TLI), Bentler–Bonett 

normed fit index (NFI( were used by AMOS-24 software. 

Also, the Bootstrap method was used to investigate the 

indirect relationships of the routes.  In this study, a signifi-

cance level was considered less than 0.05.

Results
The number of female students is 187 (51.9%), and male 

is 173 (48.1%). The mean and standard deviation of the 

age of the subjects were 29.48 and 2.38; 182 had a bach-

elor's degree, 188 had a master's degree, and 56 had a 

doctorate. First, the normality of data distribution was 

checked and confirmed using Kolmogorov-Smirnov sta-

tistical test (P<0.05). The result of the correlation matrix 

of variables showed the highest correlation coefficient 

between harm avoidance and innovation (0.68) and the 

lowest correlation between permissive parenting style 

and insecure-ambivalent attachment style (0.01). The re-

sults of the model fit study showed that the value of X2 

is 1697.08, the result of dividing Chi-square with the de-

gree of freedom (2.99) is less than 3 that which indicates 

the excellent fit of the model. The good fit index (GFI) is 

0.905, which indicates the optimal fit of the model. The 

modified fit index (AGFI) is 0.852, which is greater than 
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0.85, so the model has a good fit. The root mean square 

of the estimation error (RMSEA) is 0.075, indicating the 

research model's confirmation. The Bentler-Bount (NFI) 

index is 0.907, the Tocler-Lewis index (TLI) is 0.915, the 

adaptive fit index (CFI) is 0.913, and the relative fit in-

dex (RFI) is 0.925; all of this indicates good fit and con-

firmation. Also, the indirect results of the paths showed 

that authoritarian parenting style with mediated role of 

secure attachment style and authoritarian and negligent 

parenting styles with the mediated role of avoidant at-

tachment style have an indirect effect on the early mal-

adaptive schemas. Authoritarian parenting style with the 

mediated role of self-direction, cooperation and self-reli-

ance, and authoritarian parenting style with the mediated 

role of perseverance, self-direction and cooperation and 

permissive parenting style with the mediated role of harm 

avoidance have a causal and indirect effect on students' 

early maladaptive schemas (P<0.01). 

Conclusion
While pointing to the complexity of the nature of attach-

ment, character, temperament, and parenting styles, these 

findings emphasize the recognition and conceptualization 

of various variables affecting early maladaptive schemas. 

The results of this study show the importance of warmth, 

love, and intimacy in the parent-child relationship) the 

authoritative parenting style that leads to the formation 

of a secure attachment style. The results of the present 

study can be used to explain the factors affecting early 

maladaptive schemas and as a suitable model for design-

ing comprehensive programs to prevent early maladap-

tive schemas. It is suggested that educational programs 

be held to understand the importance of parenting style 

for parents. The most important limitation of the present 

study is that despite trying to gain cooperation and creat-

ing confidence to hide the results (maintaining fiduciary 

duty), it seems that students' online response plays a role 

in their response to research variables. Another limitation 

of this study is that since the subjects of this study were 

limited to the students of the Islamic Azad University of 

Karaj, the generalization of the results to other student 

should be made with caution. Therefore, it is suggested 

that in order to increase the generalizability of the data, 

and this research should be done on larger samples.
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مقدمه: خانواده نخستین محیط اجتماعی است که در رشد و تحول عاطفی افراد موثر است. پژوهش حاضر با هدف 

سبک های  میانجی گری  با  فرزندپروری  شیوه های  اساس  بر  ناسازگار،  طرحواره های  پیش بینی  ساختاری  مدل  تدوین 

دلبستگی و خلق و خو  دانشجویان انجام گرفت.

روش کار: پژوهش حاضر، همبستگی و از نوع مدل سازی معادالت ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه آن کلیه دانشجویان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱400-۱399 بودند، که از میان آنان به روش نمونه گیری 

در دسترس و آنالین نمونه 380 نفری انتخاب شد. برای جمع آوری داده از پرسشنامه های طرحواره Young ۱990، سبک 

 ۱994 Cloninger ۱987 و سیاهه سرشت و منش Shaver و Hazan ۱99۱، دلبستگی بزرگساالن Buri اقتدار والدین

 SPSS-21 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری در نرم افزار

و نرم افزار AMOS-24 استفاده شد. 

سبک  که  داد  نشان  نتایج  همچنین  است.  برخوردار  مناسبی  برازش  از  شده  آزمون  مدل  داد  نشان  نتایج  یافته ها: 

فرزندپروی مقتدرانه با میانجی گری سبک دلبستگی ایمن و سبک های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه با میانجی گری 

سبک دلبستگی اجتنابی اثر غیرمستقیم بر طرحواره های ناسازگار اولیه دارند )P<0/0۱(. سبک فرزندپروری مقتدرانه با 

و  پشتکار، خودراهبری  میانجی گری  با  فرزندپروری مستبدانه  و سبک  و خودفراروی  میانجی گری خودراهبری، همکاری 

همکاری و سبک فرزندپروی سهل گیرانه با میانجی گری آسیب پرهیزی بر طرحواره های ناسازگار اولیه دانشجویان اثر علّی 

.)P<0/0۱( و غیرمستقیم دارند

نتیجه گیری: با توجه به رابطه بین شیوه های فرزندپروری و خلق و خو با طرحواره های ناسازگار، از نتایج پژوهش حاضر 

می توان برای تبیین عوامل موثر بر طرحواره های ناسازگار و همچنین به عنوان الگویی مناسب برای طراحی برنامه های 

جامع پیشگیری از طرحواره های ناسازگار اولیه بهره برد.

دریافت: 1400/06/11                                
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مقدمه
 ،)Early maladaptive schemas( اولیه  ناسازگار  طرحواره های 
خاطرات، هیجان ها، احساس های بدنی و شناخت واره هایی هستند )۱( 
که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در سیر زندگی 
تأثیر  دیگران  با  رابطه  و  تجارب  تفسیر  و  تعبیر  نحوه  بر  و  تکرار شده 
می گذارند )۲، 3(. به عقیده Young اگر چه عوامل مربوط به جامعه، 
مدرسه و همساالن در شکل گیری این طرحواره ها مؤثر هستند، اما اثر 

آنها، آن وسعت و ثبات اثر عوامل خانوادگی را ندارد )4(، چرا که خانواده 
نخستین محیط اجتماعی است که در رشد و تحول عاطفی افراد موثر 

است )5(.      
اولیه  ناسازگار  طرحواره های  از  طبقه بندی  یک  همکاران  و   Young

ارائه کرده اند که فرض می شود وقتی که غالباً نیازهای هیجانی اساسی 
کودک به وسیله مراقبان برآورده نشده و یا به شکل مناسبی برآورده 
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تا بزرگسالی  این طرحواره ها در کودک شکل می گیرند و  باشد،  نشده 
ادامه می یابند )5(. این نیازها شامل نیاز به امنیت و دلبستگی، نیاز به 
به  نیاز  هیجانات،  و  خواسته ها  بیان  آزادی  به  نیاز  استقالل،  و  کفایت 
خودانگیختگی و تفریح و نیاز به محدودیت های واقع بینانه می باشد. این 
نیازها در همه وجود دارد و در دوران کودکی برآورده ساختن این نیازها 

به نوع سبک فرزندپروری والدین این کودکان بر می گردد )6(.
مطالعات خود سه ویژگی را آشکار می سازد که روش موثر را از روش های 
نه چندان غیر موثر فرزندپروری جدا می سازد این سه ویژگی عبارتند 
از  از: ۱( پذیرش و روابط نزدیک ۲( کنترل و 3( استقالل دادن. وی 
تعامل این سه ویژگی، سه سبک فرزندپروری مستبد، مقتدر و سهل گیر 
را مشخص کرد )6(. والدین دیکتاتور، روابط سرد همراه با کنترل زیاد 
را بر فرزندان خود اعمال می کنند؛ والدین مقتدر کنترل خود را همراه 
با روابط گرم و پاسخ گویی بر فرزندان خود دارند. در حالی که والدین 
سهل گیر انتظارات اندکی از فرزندان خود داشته و هیچ گونه کنترل و 

پاسخ گویی هم نسبت به آنان ندارند )7(.      
Bach و همکاران در پژوهشی نشان دادند با توجه به این که والدین 

در شیوۀ فرزندپروری با بعد غالب کنترل، دخالت، رهبری و کنترل از 
طریق ایجاد احساس گناه و تقصیر را نسبت به شکل گیری خودمختاری 
در فرزندان ترجیح می دهند، این نیازها )از جمله نیاز خودمختاری( را 
طرحواره های  بیشتر  شکل گیری  به  منجر  نتیجه،  در  و  گرفته  نادیده 

ناسازگار اولیه در فرزندان می شوند )7(.
همچنین پژوهش ها نشان می دهد که سبک های دلبستگی با شیوه های 
فرزندپروری ارتباط تنگاتنگی دارند )8(. دلبستگی به تجارب اولیه فرد 
با والدین و یا نوع رابطه هیجانی فرد با والدین خود در دوران کودکی 
اطالق می شود. به عبارت دیگر دلبستگی، پیوند هیجانی پایدار بین دو 
فرد می باشد، به طوری که یکی از دو طرف کوشش می کند نزدیکی و 
مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ کرده و به گونه ای عمل کند تا 
مطمئن شود که ارتباط ادامه می یابد )9(. سبک هاي دلبستگي از منابع 
درون فردي هستند که مي توانند سطوح تنش و ناتواني را در شرایط 
ناگوار تعدیل کنند و اثرات منفي تنش را کمرنگ تر جلوه دهند )۱0(. 
Ainsworth با مطالعه بر روي ۲3 کودک یک ساله، الگوهاي دلبستگي 

نمود  دوسوگرا  ناایمن  و   اجتنابي  ناایمن  ایمن،  دلبستگي  انواع  به  را 
)۱۱(. افراد بزرگسال با سبک دلبستگي ایمن در روابط نزدیک راحت و 
آسوده هستند و احساس مي کنند که مي توانند بر دیگران در زمان هاي 
نیاز متکي باشند. آنها در روابط، احساس شایستگي مي کنند و اضطراب 
رها شدن و یا مورد بي مهري قرار گرفتن، ندارند. افراد بزرگسال با سبک 
باور  عموما  و  دارند  نزدیک  روابط  به  تمایل شدیدي  ناایمن  دلبستگي 

دارند که مي توانند بر دیگران متکي باشند. با این حال، به شدت نیز در 
مورد رها شدن یا طرد شدن نگران هستند و در نهایت افراد بزرگسال با 
سبک دلبستگي ناایمن اجتنابي در روابط نزدیک و از اتکاي بر دیگران 
ناراحت هستند. آنها در مورد رها شدن یا طرد شدن نگراني ندارند و 
 .)۱۲( برسانند  حداقل  به  را  صمیمي  روابط  اهمیت  که  دارند  تمایل 
دلبستگی و سیستم های مراقبتی اغلب به طور همزمان فعال می شود 
غفلت یا قصور والدین سهل انگاری یا انضباط سخت گیرانه ممکن است 
هیجانات  ایجاد  و  اجتنابی  یا  اضطرابی  دلبستگی های  اتخاذ  به  منجر 
ترس، اضطراب، خشم، غم؛ شرم، گناه در افراد می شود )۱3(. گرچه در 
بیشتر پژوهش های صورت گرفته در مورد رابطه سبک های فرزندپروری 
با سبک های دلبستگی نتایج حاکی از آن است که سبک فرزندپروری 
 .)۱5  ،۱4( دارد  مثبت  همبستگی  ایمن  دلبستگی  سبک  با  مقتدرانه 
سبک های  با  فرزندپروری  سبک های  سایر  همبستگی  مورد  در  اما 
دلبستگی نتایج متناقض می باشد برای مثال برخی به همبستگی منفی 
و  سهل گیر  فرزندپروری  سبک های  و  ایمن  دلبستگی  سبک های  بین 

استبدادی اشاره کردند )۱6(. 
سبک  به  مرتبط  روان شناختی  مولفه های  از  دیگر  یکی  عالوه  به 
فرزندپروری و احتماال یکی از عوامل شکل گیری طرحواره ها، خلق و خو 
کودک است. خلق و خو جنبه ای از ساختار کلی فرد است که با گرایش 
به الگوهای خاص واکنش های هیجانی، تغییرات خلق و سطوح حساسیت 
حاصل از تحریک مشخص می شود بسیاری آن را ارثی می دانند )۱7(. 
منجر  کودکی،  دوران  دردناک  وقایع  با  تعامل  در  کودک،  خو  و  خلق 
واکنش های  نیز  متفاوت  خو  و  خلق  می شود  طرحواره  شکل گیری  به 
متفاوتی نیز به وجود می آورد؛ ممکن است سبک فرزندپروری یکسانی 
شرایط زندگی یکسان را برای فرزندشان اعمال کنند ولی به دلیل خلق و 
خوی متفاوت عکس العمل متفاوتی صورت می پذیرد و کودک نیز به طور 
متفاوتی آسیب پذیر خواهد شد )۱8(. یافته های پژوهشی نشان می دهد 
هیجان های منفی مادر و هیجان های منفی کودک )خلق و خوی منفی( 
با احساس شایستگی کمتر در فرزندپروری ارتباط دارد، مادرهایی که 
از لحاظ هیجانی خیلی منفی بودند ممکن بود احساس های منفی خود 
را به فرزندپروری منتقل کنند )انتقال طرحواره ( )۱9(. لذا با توجه به 
اهمیت مطالب فوق الذکر و با توجه به در نظر داشتن پیشینه پژوهشی 
ارتباط  در  فرزندپروری  های  سبک  با  ناسازگار  طرحواره های  مذکور، 
با سبک های  نیز  و خو  و خلق  دلبستگی  از طرفی سبک های  و  است 
ایجاد  عدم  یا  ایجاد  بر  نیز  دو  این  و  هستند  ارتباط  در  فرزندپروری 
این  بنابراین در پژوهش حاضر  ناسازگارانه موثر هستند.  طرحواره های 
سوال مطرح می شود که آیا سبک های دلبستگی و خلق و خو می توانند 
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سبک های  با  ناسازگار  طرحواره های  با  ارتباط  در  را  واسطه ای  نقش 
فرزندپروری دانشجویان داشته باشد؟ همچنین فرضیه های این پژوهش 
عبارتند از: فرضیه اول: سبک های فرزندپروری بر طرحواره های ناسازگار 

دانشجویان اثر مستقیم دارد. فرضیه دوم: خلق و خو بر طرحواره های 
ناسازگار دانشجویان اثر مستقیم دارد. فرضیه سوم: سبک های دلبستگی 

بر طرحواره های ناسازگار دانشجویان اثر مستقیم دارد. 

روش کار
پژوهش حاضر همبستگی و از نوع مدل سازی معادالت ساختاری بود که 
در آن ارتباط بین متغیرهای پژوهش در قالب تحلیل مسیر مورد تحلیل 
عنوان  به  اولیه  ناسازگار  این مدل، طرحواره های  در  است.  گرفته  قرار 
متغیر مستقل، سبک دلبستگی و خلق و خو به عنوان متغیر واسطه ای 
و سبک های فرزندپروری به عنوان متغیر وابسته بودند. جامعه آماری 
این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در 
بود  نفر   33000 تعداد  به   ۱399-۱400 تحصیلی  سال  دوم  نیمسال 
تعیین  نفر  نمونه 380  مورگان، حجم  و  از طریق جدول کرجسی  که 
و سپس با توجه به محدودیت تردد هنگام جدی شدن خطر کرونا در 
ایران، این تعداد به صورت در دسترس و آن هم به صورت آنالین انتخاب 
شده اند و پرسشنامه های طرحواره هاي ناسازگار اولیه، اقتدار والدین و 
سبک دلبستگی در اختیار آنها قرار داده شد. از جمله مالک های ورود 
به پژوهش؛ تحصیل در نیمسال دوم سال ۱400-۱399 دانشگاه آزاد 
برای  رضایت آگاهانه  و  پژوهش  اهداف  از  آگاهی  کرج،  واحد  اسالمی 
شرکت در پژوهش و مالک های خروج پژوهش؛ بی پاسخ بودن بیش از 
30 درصد سواالت و استفاده از الگوی پاسخ دهی مشخص )یکسان پاسخ 
دادن به سواالت زوج یا عالمت زدن یک گزینه در سواالت متوالی که با 

بررسی تک تک پرسشنامه ها توسط محقق بررسی شد( بودند.
پژوهش  در  اطالعاتی  آزمودنی  کلیه  اخالق:  مالحظات  رعایت  جهت 

دریافت کردند، در هر مقطع زمانی، می توانستند مطالعه را ترک کنند. 
این اطمینان به آنان داده شد که تمام اطالعات محرمانه خواهد ماند و 
فقط برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور رعایت 
حریم خصوصی، مشخصات آزمودنی ها ثبت نشد. در پایان از همه آنان 

رضایت آگاهانه دریافت شد. 
تجزیه و تحلیل داده ها نیز به وسیله روش های آماری توصیفی )میانگین، 
انحراف معیار، فراوانی، درصد(، همبستگی پیرسون و تحلیل معادالت 
ساختاری به وسیله نرم افزار SPSS-21 و نرم افزار AMOS-24 انجام 

شد. در این مطالعه سطح معناداری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد. 

 Questionnaire( اولیه  ناسازگار  طرحواره هاي  پرسشنامة 
  )Young early maladaptive schemas

 Young توسط  اولیه،  ناسازگار  طرحواره هاي  خودگزارشي  پرسشنامه 
حیطه   ۱8 که  است  ماده   90 داراي  و  شده  ساخته   ۱990 سال  در 
از طرحواره هاي ناسازگار اولیه از قبیل محرومیت هیجاني، رهاشدگي/
نقص/ اجتماعي/بیگانگي،  انزواي  بي اعتمادي/بدرفتاري،  بي ثباتي، 

وابستگي/بي کفایتي  پیشرفت،  در  شکست  )بي عشقي(  بي مهري 
اطاعت،  گرفتاري،  بیماري،  و  ضرر  به  نسبت  آسیب پذیري  عملي، 
استحقاق  سخت گیرانه،  معیارهاي  هیجاني،  بازداري  )فداکاري(،  ایثار 
تحسین/ ناکافي،  انضباطي  داري/خود  داشتن، خویشتن  داشتن/برتري 

شکل ۱. مدل فرضی پژوهشی برگرفته از مطالعات پیشین
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و  اندازه مي گیرد. کمترین  را  نگراني/بدبیني، خودتنبیهي  توجه،  جلب 
بیشترین نمره هاي اندازه گیري طرحواره هاي ناسازگار اولیه بین ۱ تا 6 
مي باشد، که نمرۀ باال حاکي از میزان باالي طرحواره هاي ناسازگاراولیه 
در آزمودني ها است )6(. فرم جدید ویرایش سوم مقیاس طرحواره های 
هیجانی )فرم کوتاه 90 سوالي( استفاده شده است، یوسفی و همکاران 
روایی و اعتبار این پرسشنامه را بر روی یک نمونه 579 نفری در دو 
این  نمودند. در  بررسی  و مرحلۀ دوم ۱85(  اول 394  )مرحلۀ  مرحله 
نیمه کردن  و دو  آلفاي کرونباخ  از دو روش  استفاده  با  اعتبار  بررسي 
در کل نمونه به ترتیب )0/9۱ و 0/86(، در دختران )0/87 و 0/84( و 
در پسران )0/84 و 0/8۱( بود )۲0(. همچنین در پژوهش حاضر نتایج 
ضریب آلفای کرونباخ در اجرای مقدماتی برای کل پرسشنامه 0/9۲ و 
برای خرده  مؤلفه های رهاشدگی/بی ثباتی 0/9۱، بی اعتمادی/بدرفتاری 
0/90۲، محرومیت هیجانی 0/89، نقص/شرم 0/86، انزوای اجتماعی/

بیگانگی 0/87، وابستگی/بی کفایتی 0/84، آسیب پذیری نسبت به خود 
استحقاق/ شکست،   ،0/93 تحول نیافته/گرفتار  خود   ،0/9۲ بیماری  یا 
بزرگ منشی 0/9۱، خویشتن داری و خودانضباطی ناکافی 0/87، اطاعت 
0/85، ایثار، پذیرش جویی/جلب توجه 0/86، منفی گرایی/بدبینی 0/89، 
بازداری هیجانی 0/9۲، معیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی 0/84 
از  آمده حاکی  به دست  آمد که همه  ضرایب  به دست  تنبیه 0/9۱  و 

همسانی درونی باالی سواالت می باشد )۲0(. 

 Authority Questionnaire( والدین  اقتدار  پرسشنامه 
  )Buri Parental

این پرسشنامه توسط Buri در سال ۱99۱ با هدف بررسی سه سبک 
از  ارزیابی ادراک نوجوانان و جوانان  اقتداری، استبدادی و سهل گیر و 
شده  ساخته  مادر  و  پدر  سوی  از  شده  اعمال  فرزندپروری  سبک های 
است. این پرسشنامه شامل 30 سؤال است که برای هر سبک ۱0 سؤال 
در نظر گرفته شده  است )۲۱(. میزان پایایی این پرسشنامه را Buri با 
استفاده از روش بازآزمایی 0/8۱ برای آزادگذاری، 0/85 برای استبدادی 
پژوهش  در   .)۲۲( کرد  گزارش  را  پدران  منطقی  اقتدار  برای  و 0/9۲ 
حاضر نیز نتایج ضریب آلفای کرونباخ در اجرای مقدماتی برای سبک 
و   0/869 استبدادی  فرزندپروری  سبک   ،0/9۱ مقتدرانه  فرزندپروری 

سبک فرزندپروری سهل گیر 0/90۱ به دست آمد. 

 attachment styles questionnaire( پرسشنامه سبک دلبستگی
 )Hazen and Shaver

 Shaver و   Hazen اندازه گیری خودسنجی است که توسط  ابزار  یک 

در سال ۱987 ساخته شد. این آزمون بر این فرض تنظیم شده است 
که مشابهت هایی از سبک های دلبستگی کودک-مراقب را می توان در 
اول،  بخش  در  است،  بخش  دو  شامل  ابزار  این  یافت.  نیز  بزرگسالی 
آزمودنی در مورد سه پاراگراف توصیفی ارائه شده، که بیانگر احساسات 
یک  هر  و  است  روابط  در  صمیمیت  و  نزدیکی  و  راحتی  درباره   فرد 
نشان دهنده  یک نوع سبک دلبستگی )اجتنابی، اضطرابی، و ایمن( است، 
وضعیت خود را مشخص می کند. در بخش دوم، سبک دلبستگی خود 
را بر اساس یکی از سه توصیف ارائه شده که در بخش اول آمده است 
معین می کند )۲3(. در پژوهشی که بر روی یک نمونه  ۱00 نفری انجام 
گرفت، اعتبار آن از طریق بازآزمایی، به ترتیب برای دلبستگی اضطرابی، 
اجتنابی، و ایمن، برابر 0/7۲، 0/56، و 0/37، و میزان آلفای کرونباخ نیز، 
0/79 گزارش شده است )۱7(. در مطالعه  حاضر نیز ضریب همبستگی 
 ،0/۱3 اضطرابی،  و  اجتنابی  برای  ترتیب  به  مختلف  توصیف  سه  بین 

اجتنابی و ایمن، 0/۱3، و اضطرابی و ایمن، 0/۱3، به دست آمد.

 Character Inventory )TCI(( منش  و  سرشت  پرسشنامه 
)Temperament and

این پرسشنامه توسط Cloninger و همکاران در سال ۱994 و برای 
یا  که  است  شده  ساخته  شخصیتی  ویژگی های  و  خصلت ها  سنجش 
وجود  فرد  در  )منش(  محیط  طریق  از  یا  )سرشت(  وراثت  طریق  از 
دارد. پرسشنامه مذکور توسط Cloninger و بر اساس مدلی عمومی 
بر می گیرد، ساخته شده است.  را در  نابهنجار  و  بهنجار  که شخصیت 
وی مدل عصبی_زیستی خود را برای توضیح مؤلفه های سرشت ارایه 
کرد. این مدل هفت عامل را اندازه گیری می کند که عبارتند از: چهار 
مقیاس سرشت نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی، پشتکار، و سه 
پژوهشی  در   .)۲4( خودفراروی  همکاری،  خودراهبری،  منش  مقیاس 
 ،0/86 نوجویی  برای  پایایی  ضریب  بازآزمایی،  روش  از  استفاده  با 
همکاری   ،0/79 پشتکار   ،0/73 پاداش وابستگی   ،0/88 آسیب پرهیزی 
این  که  آمد  دست  به   0/86 خودفراروی  و   ،0/90 خودراهبری   ،0/86
نیز  حاضر  پژوهش  در   .)۲5( است  آزمون  خوب  روایی  گویای  نتایج، 
نوجویی 0/83،  برای  مقدماتی  اجرای  در  کرونباخ  آلفای  نتایج ضریب 
وابستگی 0/88، پشتکار 0/8۲، همکاری  پاداش  آسیب پرهیزی 0/86، 
که همه   آمد  به دست  و خودفراروی 0/84  0/87، خودراهبری 0/85 
ضرایب به دست آمده حاکی از همسانی درونی باالی سواالت می باشد.

یافته ها
نظر  از  بود.  و ۲/38  آزمودنی ها ۲9/48  معیار سن  انحراف  و  میانگین 
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جدول ۱. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

مدرک تحصیلی، ۱8۲ نفر کارشناسی، ۱88 نفر کارشناسی ارشد و 56 
نفر دکتری داشتند.

در جدول ۱، شاخص های توصیفی کل نمونه بررسی شده است. دو آماره کجی 
و کشیدگی نشان می دهد که توزیع پراکندگی داده ها در هر متغیر نرمال است.   

کشیدگیکجیحداقلحداکثرانحراف معیارمیانگینمتغیر

طرحواره های هیجانی

۲۲۱/7۲4/۱53۱0۱700/4۲۲0/7۲6طرحواره های ناسازگار اولیه

0/۲68-۱0/49۱/8۱680/4۲9رها شدگی/بی ثباتی

0/۲77-۱۲/0۲۲/04۱790/588بی اعتمادی/بدرفتاری

0/308-۱0/7۱۱/8۲۱680/۲5۱محرومیت هیجانی

0/569-8/89۲/۱۱۱460/4۱9نقص/شرم

0/09۱-۱۱/۲۲۱/86۱680/۲48انزواری اجتماعی/بیگانگی

0/4۱7-9/7۱۲/۱9۱570/58وابستگی/بی کفایتی

0/366-۱0/7۲۱/9۱680/43آسیب پذیری نسبت به خودی بیماری

0/70-۱0/۲9۲/۲۱570/۲43خودتحول نیافته/گرفتار

0/۲47-۱3/۱3۱/99۱8۱00/446شکست

0/065-۱6/6۱/8۲۲۱40/376استحقاق/بزرگ منشی

0/۱0-۱4/87۱/65۲0۱۲0/۱۲خویشتن داری و خودانضباطی ناکافی

0/30۲-9/46۲/05۱570/57اطاعت

0/5۲۱-۱5/46۱/9۲۲۱۱30/76ایثار

0/4۱3-۱6/۲6۱/96۲۱۱30/۲73پذیرش جویی/جلب توجه

0/085-۱0/58۱/9۱۱680/585منفی گرایی/بدبینی

0/36-۱۲/۲5۲/۱8۱790/394بازداری هیجانی

0/۱48-۱5/69۱/97۲0۱۲0/09۲سرسختانه/عیب جویی افراطی

0/۱5-۱3/۲5۲/04۱9۱۱0/7۲4تنبیه

سبک فرزندپروری

۲3/۱36/394590/4۱40/۲84مستبدانه

0/۲930/508-۲7/۱۱4/۱437۱4سهل گیرانه

0/۱30/097-30/385/4837۱5مقتدرانه

سبک دلبستگی

۱/09-3/67۱/9۲7۱0/۱58ایمن

۲/8۲۱/۱۱6۲۱/54۱/7اجتنابی

3/۲4۱/436۲0/730/868دوسوگرا
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است،  همبستگی  ماتریس  مدل ها  تحلیل  و  تجزیه  مبنای  که  آنجا  از 
ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول ۲ ارائه شده است. با 
توجه به نتایج جدول ۲، برخی از ضرایب همبستگی در سطح 0/05 و 

برخی در سطح 0/0۱ معنادار بودند. بیشترین ضریب همبستگی بین 
سبک  بین  همبستگی  کمترین  و   )0/68( نوجوئی  و  آسیب پرهیزی 

سهل گیرانه و سبک دلبستگی دوسوگرا )0/0۱( می باشد.

کشیدگیکجیحداقلحداکثرانحراف معیارمیانگینمتغیر

خلق و خو

8/6۲۱/8۱57۱/۱5۱/38نوجویی

0/63-۱0/04۲/4۱570/47۱آسیب پرهیزی

0/۱55-0/39-۱0/۲6۱/89۱35وابستگی به پاداش

0/8۱۲-0/78-3/07۱/084۱پشتکار

0/875-0/39-۱4/87۲/46۱8۱0خودراهبری

0/4۲8-0/63-۱8/4۲/3۱۲۱۱3همکاری

۱/۱90/66-۱۱/۲9۲/05۱35خودفراروی

جدول ۲. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

1234567891011121314متغیرها

1۱. نوجویی

0/68۱**2. آسیب پرهیزی

3. پاداش 
وابستگی

**-0/48**-0/47۱

0/4۱۱**0/۱9-**0/۲6-**4. پشتکار

0/45۱**0/56**0/45-**0/44-**5. خودراهبری

0/64۱**0/34**0/50**0/56-**0/60-**6. همکاری

0/59۱**0/43**0/۲0**0/34**0/35-**0/50-**7. خودفراروی

8. دلبستگی 
ایمن

**-0/۱6-0/08**0/۲3**0/۲0**0/۲۱**0/۱53**0/۲0۱

9. دلبستگی 
اجتنابی

0/090/08-0/04*-0/۱۲*-0/۱3*-0/۱۱**-0/۱5**-0/30۱

10. دلبستگی 
دوسوگرا

-0/08-0/08-0/0۲0/05-0/05-0/0۱**-0/۱4**-0/۱5**0/۲9۱

11. طرحواره های 
ناسازگار اولیه

**0/۱۲**0/۱7**-0/۱6**-0/۲3**-0/3۱**-0/۲8**-0/۲9**-0/35**0/300/05۱
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شاخص های برازش مدل در جدول 3 ارائه شده است. نتایج این جدول 
آزادی  با درجه  با ۱697/08  برابر   χ2 آماره  نشان می دهد که مقدار 
آزادی  درجه  بر  تقسیم  اسکوئر  کای  تقسیم  حاصل  که  است،   566
می باشد.  مدل  عالی  برازش  از  حاکی  که  هست   3 از  کمتر   )۲/99(
برازش  نشان دهنده  است که   0/905 )GFI( برازش  نیکویی  شاخص 
 )AGFI( شده  اصالح  برازش  نیکویی  شاخص  است.  مدل  مطلوب 
برازش  از  مدل  بنابراین   0/85 از  بزرگتر  که  می باشد   0/85۲ برابر 

برآورد  خطای  مربعات  میانگین  ریشه  مقدار  است.  برخوردار  مطلوب 
از  کمتر  که  این  به  توجه  با  که  می باشد   0/075 نیز   )RMSEA(
می  باشد.  پژوهش  مدل  تأیید  نشان دهنده  و  بوده  مطلوب  است،   0/۱
 )TLI( توکلر_لویس  شاخص   ،0/907  )NFI( بنتلر_بونت  شاخص 
برازش  شاخص  و   0/9۱3  )CFI( تطبیقی  برازش  شاخص   ،0/9۱5
برازش مطلوب و  )RFI( 0/9۲5 است که همگی نشان دهنده   نسبی 

تأیید مدل پژوهش می باشد.

1234567891011121314متغیرها

12. سبک 
مستبدانه

**0/46**0/45**-0/4۲**-0/۲5**-0/4۱**-0/47**-0/3۱**-0/۱7**0/۲۱*0/۱۱**0/30
۱

13. سبک 
سهل گیرانه

**-0/۲0**-0/۲5*0/۱۱0/07*0/۱۲**0/۲4**-0/۱5-0/00۲**0/۱70/0۱*-0/۱3**-0/34
۱

14. سبک 
مقتدرانه

**-0/40**-0/35**0/37**0/۲0**0/44**0/5۲**0/35**0/۲۱*-0/۱۱-0/07**-0/۲7**-0/6۲**0/3۲
۱

جدول 3. شاخص هاي نیکویي برازش براي مدل نهایی

تفسیرمالکمیزانشاخص های برازش

مطلق

)χ2( ۱697/08کای اسکوئر--

)df( 566درجه آزادی--

برازش مطلوببیشتر از 0/00۱0/05سطح معناداری

)χ2/df( برازش مطلوبکمتر از ۱697/083 بخش بر 566نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

)GFI( برازش مطلوببیشتر از 0/9050/90شاخص نیکویی برازش

)AGFI( برازش مطلوببیشتر از 0/85۲0/85شاخص نیکویی برازش اصالح شده

تطبیقی

)RFI( برازش مطلوببیشتر از 0/9۲50/90شاخص برازش نسبی

)IFI( برازش مطلوببیشتر از 0/9۱40/90شاخص برازش افزایشی

)CFI( برازش مطلوببیشتر از 0/9۱30/90شاخص برازش تطبیقی

)TLI( برازش مطلوببیشتر از 0/9۱50/90شاخص توکلر- لویس

)NFI( برازش مطلوببیشتر از 0/9070/90شاخص برازش تصبیقی

مقتصد

)RMSEA( برازش مطلوبکمتر از 0/0750/۱ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

)PNFI( برازش مطلوببیشتر از 0/6550/50شاخص برازش مقتصد هنجار شده

)PGFI( برازش مطلوببیشتر از 0/6470/50شاخص نیکویی برازش مقتصد
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متغیرهای  بین  معناداری  سطح  و  مستقیم  اثر  ضرایب   4 جدول  در 
اثر  که  می دهد  نشان   4 جدول  نتایج  است.  شده  آورده  پژوهش 
مستقیم سبک فرزندپروری مقتدرانه بر دلبستگی ایمن )P<0/003(؛ 
 )P<0/00۱( و سهل گیرانه )P<0/00۱( سبک فرزندپروری مقتدرانه
 )P<0/00۱( مستبدانه  فرزندپروری  سبک  اجتنابی؛  دلبستگی  بر 
مستبدانه  فرزندپروری  سبک  نوجوئی؛  بر   )P<0/003( مقتدرانه  و  
سبک  آسیب پرهیزی؛  بر   )P<0/0۲9( سهل گیرانه  و   )P<0/00۱(
فرزندپروری مستبدانه )P<0/00۱( و مقتدرانه )P<0/004( بر پاداش 

پشتکار؛  بر   )P<0/00۱( مستبدانه  فرزندپروری  سبک  وابستگی؛ 
 )P<0/00۱( مقتدرانه  و   )P<0/00۱( مستبدانه  فرزندپروری  سبک 
بر خود راهبری؛ سبک فرزندپروری مستبدانه )P<0/00۱( و مقتدرانه 
 )P<0/00۱( مقتدرانه  فرزندپروری  سبک  همکاری؛  بر   )P<0/00۱(
دلبستگی   ،)P<0/00۱( فرزندپروری مستبدانه بر خودفراروی؛ سبک 
نوجوئی   ،)P<0/004( دوسوگرا  دلبستگی   ،)P<0/00۱( ایمن 
ناسازگار  طرحواره های  بر   )P<0/00۱( فراروی  خود  و   )P<0/00۱(

اولیه معنادار است.

جدول 4. برآوردهای مربوط به تأثیرات مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته

فرضیهPنسبت بحرانیبرآورد استانداردبرآورد غیراستانداردمتغیر وابستهمسیرمتغیر مستقل

←مستبدانه

دلبستگی ایمن

رد

رد←سهل گیرانه

تأیید0/050/۱43۲/940/003←مقتدرانه

←مستبدانه

دلبستگی اجتنابی

تأیید0/0۲90/۱683/990/00۱

تأیید0/0560/۲۱۲5/050/00۱←سهل گیرانه

رد←مقتدرانه

←مستبدانه

دلبستگی دوسوگرا

رد

رد←سهل گیرانه

رد←مقتدرانه

←مستبدانه

نوجویی

تأیید0/۱0۱0/3686/750/00۱

رد←سهل گیرانه

تأیید۲/980/003-0/۱4۱-0/045-←مقتدرانه

←مستبدانه

آسیب پرهیزی

تأیید0/۱6۱0/4۲88/780/00۱

تأیید۲/۱80/0۲9-0/088-0/05۱-←سهل گیرانه

رد←مقتدرانه

←مستبدانه

پاداش وابستگی

تأیید0/089-0/306-5/۱40/00۱-

رد←سهل گیرانه

تأیید۲/850/004-0/0560/۱64←مقتدرانه

←مستبدانه

پشتکار

تأیید0/036-0/۲۱۲-4/۲۲0/00۱-

رد←سهل گیرانه

رد←مقتدرانه
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فرضیهPنسبت بحرانیبرآورد استانداردبرآورد غیراستانداردمتغیر وابستهمسیرمتغیر مستقل

←مستبدانه

خودراهبری

تأیید0/069-0/۱85-3/۲80/00۱-

رد←سهل گیرانه

تأیید0/۱3۲0/3045/540/00۱←مقتدرانه

←مستبدانه

همکاری

تأیید0/066-0/۱89-3/80/00۱-

رد←سهل گیرانه

رد←مقتدرانه

←مستبدانه

خودفراروی

رد

رد←سهل گیرانه

تأیید0/۱۱80/3۱86/530/00۱←مقتدرانه

←مستبدانه

طرحواره های ناسازگار اولیه

تأیید0/040/۲5۲4/550/00۱

رد←سهل گیرانه

رد←مقتدرانه

تأیید3/۲30/00۱-0/۱66-0/088-←دلبستگی ایمن

رد←دلبستگی اجتنابی

تأیید۲/840/004-0/۱36-0/096-←دلبستگی دوسوگرا

تأیید4/۲60/00۱-0/۲36-0/۱36-←نوجویی

رد←آسیب پرهیزی

رد←پاداش وابستگی

رد←پشتکار

رد←خودراهبری

رد←همکاری

تأیید4/۲80/00۱-0/۲۱7-0/۱08-←خودفراروی
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شکل ۲. مدل نهایی پژوهش

بحث
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری پیش بینی طرحواره های 
سبک های  میانجی گری  با  فرزندپروری  شیوه های  اساس  بر  ناسازگار، 
دلبستگی و خلق و خو دانشجویان انجام گرفت. یافته ها نشان داد که 
سبک فرزندپروری مستبدانه اثر علی، مستقیم و مثبتی بر طرحواره های 
و  نظری  پژوهش های  با  یافته  این  دارد.  دانشجویان  اولیه  ناسازگار 
همکاران  و  عنبرانی  شید  )۲(؛  همکاران  و  بساک نژاد  )۱(؛  همکاران 
)۱4( و Macik )۱6( همخوانی دارد؛ در تبیین این یافته می توان گفت 
و  قایل اند  اقتدار خود  برای حفظ  زیادی  ارزش  والدین مستبد معموالً 

را  اقتدار  این  به چالش کشیدن  برای  فرزندان  از جانب  هرگونه تالش 
سرکوب می کنند، کودکان مجاز نیستند با والدین بحث کنند و یا به طور 
مستقل تصمیم بگیرند. افرادی که پیوند عاطفی ضعیفی با والدینشان 
داده اند،  نشان  آنها  به  کمی  مهربانی  و  محبت  والدینشان  و  داشته اند 
مشکالت و نگرانی هایشان را درک نکرده اند، احساس ناخواسته بودن در 
فرد ایجاد نموده اند و فرزندشان را مورد تمجید و تعریف قرار نمی دادند 
یعنی در بعد مراقبت پیوند والدینی دچار مشکل هستند این افراد دارای 
نقص/ طرحواره  اجتماعی،  انزوای  هیجانی،  محرومیت  طرحواره های 

شرم، طرحواره وابستگی، طرحواره خویشتن داری، رهاشدگی و بازداری 
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هیجانی نیز هستند. پیوند قوی میان رفتارهای ناسالم پیوند والدینی و 
باورهای ناسازگار هسته ای در تحقیقات نیز یافت شده است )۲(.  

به عالوه در این پژوهش مشاهده شد که سبک فرزندپروری مقتدرانه اثر 
علی و مستقیم مثبتی بر سبک دلبستگی ایمن دانشجویان داشت. این 
یافته با پژوهش های موذنی و همکاران )۱8( و Millings و همکاران 
)۱9( همخوانی دارد؛ در تبیین این نتیجه مي توان این طور استنباط 
کرد که والدین مقتدر، هم براي رفتار خودمختارانه و هم براي انضباط 
ارزش قایل اند زیرا بر این باور هستند که کنترل منطقي و نیز آزادي 
رفتارهاي  اصول  و  قوانین  کودکان  که  مي شود  موجب  شده  حساب 
صحیح را دروني کنند و در قبال اعمال و رفتار خود احساس مسئولیت 
کنند. این والدین افزون بر این که گرم و با محبت هستند کودکانشان را 
به طرف استقالل سوق مي دهند در نتیجه زمین هاي فراهم مي شود که 
کودک احساس ارزشمندي کند. این خصایص گفته شده از ویژگي هاي 
افراد داراي سبک دلبستگي ایمن نیز هست که در الگوهاي فعال سازي 
خودشان  که  مي رسند  شناختي  نتیجه  این  به  دیگران  و  خود  دروني 
ارزشمند هستند و ارزش مراقبت شدن را دارند و دیگران هم )در اینجا 
والدین( افرادي مراقبت کننده و پاسخ گو خواهند بود که در مواقع لزوم 
حاضر هستند و نیازهایشان را ارضاء خواهند کرد. با توجه به توضیحاتي 
که در باال ارایه شد طبیعي به نظر می رسد که کودکان والدین داراي 
سبک فرزندپروري مقتدرانه در سبک دلبستگي خود، ایمن باشند )۱8(.  
بر  مثبتی  مستقیم  و  علی  اثر  مستبدانه  فرزندپروری  سبک  همچنین 
با پژوهش های  یافته  این  دانشجویان داشت.  اجتنابی  سبک دلبستگی 
و   Millings و   )۱7( همکاران  و  یوسفی  )۱8(؛  همکاران  و  موذن 
همکاران )۱9( همخوانی دارد؛ در تبیین این یافته باید گفت در میان 
فرهنگ های مختلف، نوزادان و کودکان دلبسته  ایمن، صاحب مراقبانی 
به شکلی  و  بوده اند  فرزندانشان حساس  به عالئم  نسبت  می باشند که 
نوزادان  مراقباِن  بوده اند.  آنها در دسترس  به  پاسخ گویی  برای  ثبات  با 
به صورت  یا  و  نبوده اند،  دسترس  در  اغلب  ناایمن  دلبسته   کودکان  و 
طردکننده و نه  چندان مهربان و خونگرم رفتار کرده اند. مطالعات تحلیل 
را  اول  بعد  کرده اند.  را شناسایی  فرزندپروری  در  اصلی  بعد  دو  عاملی 
می توان به عنوان »مراقبت« توصیف نمود، این بعد به رفتارهای مرتبط 
با پذیرش، گرمی و صمیمیت، و در مقابل طرد و انتقاد، اشاره دارد. بعد 
نام گرفته است، به کنترل والدین، بیش حمایتی، و  دوم که »کنترل« 
در مقابل ترویج خودمختاری اشاره دارد. همچنین بیان شده است که 
است  ارتباط  در  کودکان  دلبستگی  ایمنی  با  والدین  گرمی  و  پذیرش 
)نا(ایمنی  و  فرزندپروری  رفتارهای  بین  ارتباط  از  اما حمایت مستقیم 

دلبستگی پراکنده می باشد )۱7(.    

و  علی  اثر  سبک  این  نیز  سهل گیرانه  فرزندپروری  سبک  بحث  در 
این  داشت.  دانشجویان  اجتنابی  دلبستگی  سبک  بر  مثبتی  مستقیم 
  Tussey Fedlan )۲7( و  LI و همکاران )۲6(؛  با پژوهش های  یافته 
و همکاران )۲8( همخوانی دارد؛ در تبیین این نتیجه می توان این طور 
استنباط کرد که والدین فرزندان با سبک دلبستگی اجتنابی، در برابر 
فرزندان خود بی مسئولیت اند ، گرایش به استفاده از تنبیه های بدنی و 
افراد  به همین دلیل است که  و  را دارند  از مداخله در کارها  ممانعت 
با سبک دلبستگی اجتنابی، احساس بی کفایتی و بی ارزشی می کنند. 
را  به صورت خودبسنده می بینند، آسیب پذیری  را  افراد خودشان  این 
انکار می کنند و ادعا می کنند که نیاز به روابط نزدیک ندارند و تمایل 
به اجتناب از صمیمت دارند )۲6(. با توجه به توضیحاتی که در باال ارایه 
شد طبیعی به نظر می رسد که کودکان والدین دارای سبک فرزندپروری 

سهل گیرانه در سبک دلبستگی خود، اجتنابی باشند.  
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از بین مولفه های خلق و 
خو؛ اثر مستقیم نوجوئی و خود فراروی  بر طرحواره های ناسازگار اولیه 
همکاران  و   Millings پژوهش های  یافته  با  یافته  این  است.  معنادار 
)۱9(، یوسفی و همکاران )۲9( و Halvorsen و همکاران )30( همسو 
می باشد. در تبیین این یافته می توان گفت خلق وخو جنبه اي از ساختار 
هیجاني،  واکنش هاي  الگوهاي خاص  به  گرایش  با  که  است  فرد  کلي 
تغییرات خلق و سطوح حساسیت حاصل از تحریک مشخص مي شود. 
با وقایع دردناک دوران زندگی، منجر به  خلق و خوي فرد، در تعامل 

شکل گیري طرحواره ها مي شود )30(. 
در واقع می توان گفت در راستای نظریه Young یکی از عوامل اصلی 
اولیه، ویژگی های سرشتی هیجانی  ناسازگار  شکل گیری طرحواره های 
که  کرد  اشاره  نکته  این  به  می توان  زمینه  این  در   .)6( است  کودک 
اضطراب  بدبینی،  آسیب پرهیزی،  نوجوئی،  مانند  سرشتی  ویژگی های 
تغییر،  قابل  غیر  نسبتا  و  است  مادرزادی  آنها  بیشتر  که  بی ثباتی،  و 
می تواند به گونه ای انتخابی افراد را در معرض وضعیت خاصی قرار بدهد 
و به واکنش های آسیب زا در مقابل رفتار والدین منجر گردد. تداوم این 
وضعیت به تدریج ممکن است زمینه شکل گیری طرحواره های ناسازگار 

اولیه را در هر یک از حوزه های پنج گانه فراهم سازد )۲9(.
خو  و  خلق  و  دلبستگی  سبک های  میانجی  تاثیر  تبیین  در  همچنین 
فرزندپروری  سبک های  و  اولیه  ناسازگار  طرحواره های  بین  رابطه  در 
مستبدانه  صورت  به  والدین  فرزندپروری  سبک  وقتی  گفت  می توان 
باشد؛ والدین نسبت به نیازهای فرزندان خود بی اعتنا و سرد هستند، 
فعال  مشاکت  برای  را  فرزندان  ندارند،  آنها  از  مناسبی  و  معقول  توقع 
فرزندپروری  سبک  حالت  این  در  نمی کنند،  تشویق  تصمیم گیری  در 
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طرحواره های ناسازگار اولیه را تشدید می کند. حال اگر در این شرایط 
و صمیمیت  )فقدان گرما  باشد  ناایمن  نوع  از  دلبستگی کودک  سبک 
دررابطه و گرایش به استفاده از تنبیه های بدنی و ممانعت از مداخله در 
کارها( و ویژگی های سرشتی همچون بدبینی، اضطراب و بی ثباتی در 
کودکان باال باشد، باعث افزایش تاثیر منفی سبک فرزندپروری مستبدانه 

بر طرحواره های ناسازگار اولیه می شود.
همانند دیگر مطالعات این پژوهش نیز دارای یک سری محدودیت هایی 
جمله  از  گرفت.  نظر  در  باید  آن  یافته های  تعمیم  جهت  که  است 
محدودیت های پژوهش حاضر، می توان به طرح مطالعه حاضر و استفاده 
از روش مقطعی اشاره کرد، که ثبات و پایداری نتایج را به دنبال نخواهد 
داشت. مطالعه حاضر فقط بر روي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
کرج انجام شده است که مي تواند تعمیم نتایج را با محدودیت مواجه 
نماید. از دیگر محدودیت های این پژوهش، شرایط پاسخ گویان در هنگام 
پاسخ گویی بوده که ممکن است بر نحوه رفتار آنها تاثیر گذاشته باشد و 

این مورد نیز در کنترل پژوهشگر نبوده است.
     

نتیجه گیری
به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سبک های فرزندپروری 
را  اولیه  ناسازگار  طرحواره های  حدودی  تا  می توانند  خو  و  خلق  و 
پیش بینی کنند. از این رو پیشنهاد می شود دوره های آموزشی شیوه های 
کارگاه های  قالب  در  چه  ایرانی  خانوادهای  و  والدین  به  فرزندپروری 
از  آموزشی و رسانه های جمعی و سایر روش های آموزشی داده شود. 
نتایج پژوهش حاضر می توان برای تبیین عوامل موثر بر طرحواره های 
ناسازگار و همچنین به عنوان الگویی مناسب برای طراحی برنامه های 

جامع پیشگیری از طرحواره های ناسازگار اولیه بهره برد. 

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

کلیه آزمودنی ها اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کردند، این اطمینان 
به آنان داده شد که تمام اطالعات محرمانه خواهد ماند و فقط برای امور 
پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور رعایت حریم خصوصی، 

مشخصات آزمودنی ها ثبت نشد.

مشارکت نویسندگان 
مفهوم سازی، اعتبارسنجی، بررسی و ویرایش: همه نویسندگان؛ تجزیه و 
تحلیل داده ها، منابع، پردازش داده ها: همه نویسندگان؛ نگارش و تهیه 

پیش نویس: متین چهارراهی   

منابع مالی
این پژوهش تحت حمایت مالی هیچ موسسه و سازمانی قرار ندارد.  

تشکر و قدردانی
از تمام دانشجویان محترمی که در این پژوهش همکاری الزم را به عمل 

آورده اند کمال تشکر و قدردانی را داریم.         
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